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Curriculum Vitae 
 
 Joost Folgering werd op 6 juli 1975 geboren in Nijmegen. Hij behaalde 
zijn VWO diploma aan het Canisius College Mater Dei in Nijmegen. In 1993 
verbleef hij één jaar in Oxford, waar hij zijn A-levels voor wiskunde, biologie, 
scheikunde en natuurkunde behaalde aan het Oxford College of Further 
Education. In 1994 startte hij met de opleiding biologie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Naast zijn studie was hij onder andere voorzitter van de Groninger 
Biologen Club en lid van de studentenfractie van de universiteitsraad. In 
januari 2000 is hij afgestudeerd na een afstudeerstage bij Nestlé in 
Zwitserland. In dat jaar begon hij ook aan zijn promotie-onderzoek aan 
mechanosensitieve kanalen van bacteriën. Gedurende zijn promotie was hij 
tevens lid van het bestuur van het Eric Bleumink fonds. Van januari tot juli 
2005 was hij part-time werkzaam als post-doc aan de Rijksuniversiteit 
Groningen bij de afdeling biochemie. Sinds mei 2005 is hij werkzaam als 
electrofysioloog bij het bedrijf Brains on Line. Joost Folgering woont in 
Groningen samen met Marijke van der Vliet. 




